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Anglický jazyk 

Kritéria hodnocení písemné práce 

- 1 téma 

- Min. 200 slov 

- Čas 60 minut (PUP +25 min, II +1bod, III +2 body, IV +1bod) 

 

I – Zpracování zadání / Obsah II – Organizace a koheze textu III – Slovní zásoba a pravopis   IV – Mluvnické prostředky 3

Požadovaná charakteris tika  textu je 

dodržena.

Text je souvis lý s  l ineárním s ledem 

myš lenek.

Slovní zásoba je š i roká. Rozsah mluvnických prostředků je š i roký.

Všechny body zadání jsou jasně a  

s rozumitelně zmíněny

 PTN jsou téměř vždy použity správně a  

vhodně.

 Chyby ve s lovní zásobě a  pravopise nebrání 

porozumění textu.

Chyby v mluvnických prostředcích nebrání 

porozumění textu.

Body zadání jsou rozpracovány vhodně a  v 

odpovídající míře podrobnosti .

Slovní zásoba a  pravopis  jsou téměř vždy 

použity správně.

Mluvnické prostředky jsou téměř vždy použity 

správně

Požadovaná charakteris tika  textu je větš inou 

dodržena

Text je větš inou souvis lý s  l ineárním s ledem 

myš lenek.

Slovní zásoba je větš inou š i roká. Rozsah mluvnických prostředků je větš inou 

š i roký.

Větš ina  bodů zadání je jasně a  s rozumitelně 

zmíněna.

PTN jsou větš inou použity správně a  vhodně. Chyby ve s lovní zásobě a  pravopise větš inou 

nebrání porozumění textu.

Chyby v mluvnických prostředcích větš inou 

nebrání porozumění textu / části  textu.

Body zadání jsou větš inou rozpracovány 

vhodně a  v odpovídající míře podrobnosti .

Chyby v PTN větš inou nebrání porozumění 

textu / části  textu.

Slovní zásoba a  pravopis  jsou větš inou 

použity správně.

Mluvnické prostředky jsou větš inou použity 

správně.

Délka  textu ne zcela  odpovídá 

požadovanému rozsahu (text je o 1 interval  

kratš í/delš í).

Text je o 1 interval  kratš í. Text je o 1 interval  kratš í. 

Požadovaná charakteris tika  textu není ve 

větš í míře dodržena.

Text není ve větš í míře souvis lý s  l ineárním 

s ledem myš lenek.

Slovní zásoba je ve větš í míře omezená. Rozsah mluvnických prostředků je ve větš í 

míře omezený.

Větš ina  bodů zadání není jasně a  

s rozumitelně zmíněna

PTN nejsou ve větš í míře použity správně a  

vhodně.

Chyby ve s lovní zásobě a  pravopise ve větš í 

míře brání porozumění textu / části  textu.

Chyby v mluvnických prostředcích ve větš í míře 

brání porozumění textu.

Body zadání jsou ojediněle rozpracovány 

vhodně a  v odpovídající míře podrobnosti .

Chyby v PTN ve větš í míře brání porozumění 

textu / části  textu.

Slovní zásoba a  pravopis  nejsou ve větš í míře 

použity správně.

Mluvnické prostředky nejsou ve větš í míře 

použity správně.

 Délka  textu ve větš í míře neodpovídá 

požadovanému rozsahu (text je o 2 intervaly 

kratš í/delš í).

Text je o 2 intervaly kratš í. Text je o 2 intervaly kratš í. 

 Požadovaná charakteris tika  textu není 

dodržena.

Větš ina  textu není souvis lá  a  neobsahuje 

l ineární s led myš lenek.

 Slovní zásoba je omezená / v 

nedostatečném rozsahu.

Rozsah mluvnických prostředků je omezený / 

mluvnické prostředky jsou v nedostatečném 

rozsahu.
Body zadání nejsou jasně a  s rozumitelně 

zmíněny.

PTN jsou ve větš ině textu použity nesprávně 

a/nebo nevhodně / v nedostatečném 

rozsahu.

 Chyby ve s lovní zásobě a  pravopise brání 

porozumění větš ině textu.

Chyby v mluvnických prostředcích brání 

porozumění větš ině textu.

Body zadání nejsou rozpracovány vhodně a  v 

odpovídající míře podrobnosti .

Chyby v PTN brání porozumění větš ině textu. Slovní zásoba a  pravopis  jsou ve větš ině 

textu použity nesprávně.

Mluvnické prostředky jsou ve větš ině textu 

použity nesprávně.

Délka  textu neodpovídá požadovanému 

rozsahu (text je o více než 3 intervaly kratš í).

Text je o 3 intervaly kratš í. Text je o 3 intervaly kratš í. 
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